
 

Awst 2020 

Cyfnewid Gwybodaeth Partneriaid (Addysgwyr +16) 

Adnodd Disgrifiad Fformat Iaith 

Fframwaith Cymhwysedd 
Entrepreneuriaeth y Comisiwn 
Ewropeaidd  

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Entrepreneuriaeth yn 
fframwaith o gyfeiriadau hyblyg y gellir ei addasu i 
gefnogi datblygu a deall cymhwysedd entrepreneuraidd 
mewn unrhyw sefydliad. 

Dogfen Saesneg yn Unig 

Fframwaith Cymhwysedd 
Entrepreneuriaeth  

Eglurhad fideo byr o’r Fframwaith Cymhwysedd 
Entrepreneuriaeth (EntreComp) - fframwaith o 
gyfeiriadau ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn dysgu, 
addysgu a meithrin y wybodaeth, sgiliau ac agweddau 
sydd yn ffurfio meddylfryd entrepreneuraidd. 

Fideo Saesneg yn Unig 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141


 

Awst 2020 

Sut ydym yn cydweithio i ddatgloi 
talentau entrepreneuraidd y 
genhedlaeth filenial?  

Yn 2017 bu i ni gynnal 3 digwyddiad  ledled Cymru ar 
draws y rhwydwaith partneriaid er mwyn datblygu 
gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio gyda chleientiaid 
o;r genhedlaeth filenial. Dyma ddolenni i sleidiau o;r 
diwrnod a deilliannau/canfyddiadau o’r digwyddiadau 
hynny. 

Cyflwyniad Saesneg yn Unig 

Dyheadau Entrepreneuriaid yng 
Nghymru  

Mae’r ymchwil yma a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
Cymru yn ymchwilio i’r ysgogwyr, rhwystrau a 
dylanwadau sydd yn siapio penderfyniadau 
entrepreneuriaid ifanc i gychwyn a thyfu busnes. 

Cyflwyniad Dwyieithog 

Teledu Gyrfa Cymru Mae’r clip fideo yma yn rhannu mewnwelediadau i fywyd 
entrepreneur.  

Fideo Dwyieithog 

PODLEDIAD ANFFODION Mewn cyfres o sgyrsiau didwyll, onest, cynnes a doniol, 
mae’r gwestywyr Gayle Mann a Lucy-Rose Walker yn 
trafod holl agweddau seicoleg bod yn entrepreneur - y 
pethau da, drwg a hyll.  

Podlediad Saesneg yn Unig 

https://tv.careerswales.gov.wales/entrepreneurship.html
http://misadventuresinentrepreneuring.com/podcast/
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Fframwaith Cymwyseddau 
Entrepreneuriaeth Ewropeaidd - Mae 
entrepreneuriaeth yn ymwneud â 
chreadigrwydd  

Fideo fer gydag Andy Penaluna UWTSD a gwestai yn 
archwilio'r mathau o gwestiynau y gallwn eu gofyn i bobl 
ifanc er mwyn ysgogi ac annog meddwl creadigol.  

Fideo Saesneg yn Unig 

Fframwaith Cymwyseddau 
Entrepreneuriaeth Ewropeaidd - Mae 
entrepreneuriaeth yn ymwneud ag 
adnabod cyfleoedd 

Fideo fer yn ymwneud â sut mae adnabod cyfleoedd - 
gyda Ross Hall a’r Tîm Arweinyddiaeth Fyd-Eang, 
Ashoka (rhan o gyfres o glipiau fideo) 

Fideo Saesneg yn Unig 

https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo
https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo
https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo
https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo
https://www.youtube.com/watch?v=LctfWCH5j0w
https://www.youtube.com/watch?v=LctfWCH5j0w
https://www.youtube.com/watch?v=LctfWCH5j0w
https://www.youtube.com/watch?v=LctfWCH5j0w
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Fframwaith Cymwyseddau 
Entrepreneuriaeth Ewropeaidd - Mae 
entrepreneuriaeth yn ymwneud â 
gwerthfawrogi syniadau  

Mae’r clip fideo fer yma yn cyflwyno’r Fframwaith 
Cymwyseddau Entrepreneuriaeth Ewropeaidd tra’n 
amlygu rhai o'r cymwyseddau sydd yn ein gwneud yn 
entrepreneuraidd. 

Fideo Saesneg yn Unig 

Fframwaith Cymwyseddau 
Entrepreneuriaeth Ewropeaidd - Mae 
entrepreneuriaeth yn ymwneud â 
gweledigaeth 

Yn y clip fideo fer yma ma Andy Penaluna o UWTSD ac 
Elin McCallum o Bantani Education yn sgwrsio am 
bwysigrwydd gweledigaeth.  

Fideo Saesneg yn Unig 

https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
https://www.youtube.com/watch?v=LctfWCH5j0w
https://www.youtube.com/watch?v=LctfWCH5j0w
https://www.youtube.com/watch?v=LctfWCH5j0w
https://www.youtube.com/watch?v=LctfWCH5j0w
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Fframwaith Cymwyseddau 
Entrepreneuriaeth Ewropeaidd - Mae 
entrepreneuriaeth yn ymwneud â 
meddwl yn foesegol a chynaliadwy  

Fideo fer o Hyb gwyddoniaeth a Chanolfan Ymchwil ar y 
Cyd yr UE sydd yn egluro meddwl yn Foesegol a 
Chynaliadwy mewn perthynas â phobl, y blaned ac elw.  

Fideo Saesneg yn Unig 

https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY
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Fframwaith Cymwyseddau 
Entrepreneuriaeth Ewropeaidd - Mae 
entrepreneuriaeth yn ymwneud â 
mentro. 

Fideo fer yn egluro’r meddylfryd entrepreneuraidd, 
mentro, rhagweithio a gwneud i bethau ddigwydd.   

Fideo Saesneg yn Unig 

https://www.youtube.com/watch?v=RHs3BriNBAY
https://www.youtube.com/watch?v=RHs3BriNBAY
https://www.youtube.com/watch?v=RHs3BriNBAY
https://www.youtube.com/watch?v=RHs3BriNBAY
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Hunan-werth, hunan effeithlonrwydd, 
a locws rheolaeth | Unigolion a 
Chymdeithas | MCAT | Academi 
Khan 

Fideo syml gydag elfennau gweledol sydd yn egluro 
hunanwerth, hunan effeithiolrwydd a locws rheolaeth - y 
mae pob un ohonynt yn effeithio’n uniongyrchol ar ein 
teimladau o lwyddiant a lles.  

Fideo Saesneg yn Unig 

Kauffman FoundersSchool - 
Arweinyddiaeth a chymhelliant: 
cymell drwy feistrolaeth 

Fideo fer ar gyfer helpu i ateb cwestiynau sydd gennych 
efallai ynghylch sut mae bod yn gyflogwr mwy effeithiol 
ac ysgogol. 

Fideo Saesneg yn Unig 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xcLKlPTG97k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xcLKlPTG97k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xcLKlPTG97k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xcLKlPTG97k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wNqOJnA5Ysw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wNqOJnA5Ysw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wNqOJnA5Ysw&feature=emb_logo
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Beth sydd yn gwneud i ni deimlo’n 
dda am ein gwaith?  Trafodaeth TED 
- Dan Ariely  

Beth sydd yn ein cymell i weithio? Mae’r economegydd 
ymddygiadol, Dan Ariely, yn cyflwyno dwy arbrawf sydd 
y agoriad llygaid sydd yn datgelu ein hagweddau 
annisgwyl tuag at ystyr y ein gwaith. 

Fideo Saesneg yn Unig 

 Troi fframwaith EntreComp yn 
weithgareddau addysgu - Elin 
McCallum  

“Sut mae troi fframwaith EntreComp y weithgareddau 
addysgu - dull EntreComp” - gweminar gydag Elin 
McCallum (2019) 

Fideo Saesneg yn Unig 

Bod yn fwy o fôr-leidr - Sam Conniff 
Allende  

Prif araith ysbrydoledig sydd yn dathlu’r bobl ifanc sydd 
yn herio ac yn newid y byd. Yr entrepreneur 
cymdeithasol gwobrwyog, Sam Conniff Allende, yn 
datgelu sut y cychwynnodd ar ei antur ei hun fel môr-
leidr.  

Fideo Saesneg yn Unig 

https://www.ted.com/talks/dan_ariely_what_makes_us_feel_good_about_our_work
https://www.ted.com/talks/dan_ariely_what_makes_us_feel_good_about_our_work
https://www.ted.com/talks/dan_ariely_what_makes_us_feel_good_about_our_work
https://vimeo.com/378031147/d144900347
https://vimeo.com/378031147/d144900347
https://vimeo.com/378031147/d144900347
https://www.youtube.com/watch?v=tOLeQg-DN10
https://www.youtube.com/watch?v=tOLeQg-DN10
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Cymwysterau Cymru - beth yw 
Bagloriaeth Cymru? 

Canllawiau a gwybodaeth gyfredol am Dystysgrif Her 
Sgiliau Cymru = yn cynnwys menter a chyflogadwyedd.  

Ar-lein Saesneg yn Unig 

Gweminar Gyrfa Cymru 2018  Gweminar yn rhannu tirlun entrepreneuriaeth ac 
entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru (2018) 

Fideo Saesneg yn Unig 

FSB mentro ar eich pen eich hun: 
Hunangyflogaeth yng Nghymru   

Adroddiad ar gyfer Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru 
ar batrymau hunangyflogaeth a dolenni i gyflwyniadau ar 
y diwrnod. 

Cyflwyniad Saesneg yn Unig 

https://qualificationswales.org/english/qualifications/welsh-baccalaureate/
https://qualificationswales.org/english/qualifications/welsh-baccalaureate/
https://www.youtube.com/watch?v=mchkEevrGnM&feature=youtu.be
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Beth sydd ei angen ar ferched i greu 
yr effaith ffynnu ym myd busnes - 
Clare Griffiths 

Yr addysgwraig entrepreneuriaeth wobrwyog a’r 
entrepreneur cymdeithasol, Clare Griffiths, yn trafod beth 
sydd ei angen ar ferched i ffynnu mewn busnes.  

Podlediad Saesneg yn Unig 

QAA Enterprise ac addysg 
entrepreneuriaeth  2018 

Addysg Menter ac Entrepreneuriaeth: Canllawiau i 
Darparwyr Addysg Uwch yn y DU 

Dogfen Saesneg yn Unig 

HE Innovate  Offeryn hunanasesu ar gyfer Sefydliadau Addysg Uwch 
sydd yn dymuno archwilio eu potensial arloesol. 

Adnoddau y gellir eu 
lawrlwytho 

Saesneg yn Unig 

http://sherebelradio.libsyn.com/what-women-need-to-create-the-thrive-effect-in-business-with-clare-griffiths
http://sherebelradio.libsyn.com/what-women-need-to-create-the-thrive-effect-in-business-with-clare-griffiths
http://sherebelradio.libsyn.com/what-women-need-to-create-the-thrive-effect-in-business-with-clare-griffiths
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8
https://heinnovate.eu/en
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Deunyddiau hyfforddi gweithdy 
arloesedd AU 

Popeth sydd ei angen arnoch i drefnu eich gweithdy 
Arloesedd AU eich hun. Ar gael i'w lawrlwytho mewn 24 
o ieithoedd - gall fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr 
rhyngwladol.  

Adnoddau y gellir eu 
lawrlwytho 

Saesneg yn Unig 

Hyfforddiant Entrepreneuraidd i 
Addysgwyr Menter (ETEE)  

Mae deunyddiau hyfforddi Addysg Menter ETEE yn 
cefnogi dyluniad a datblygu rhaglen hyfforddiant ar gyfer 
addysgwyr menter, y staff academaidd sydd yn 
ymgorffori menter yn eu haddysgu, a staff proffesiynol 
sydd yn darparu gweithgareddau all gwricwlaidd.  

Adnoddau y gellir eu 
lawrlwytho 

Dwyieithog 

Hyfforddiant Entrepreneuraidd i 
Addysgwyr Menter (ETEE)  

Mae pecyn hyfforddwyr ETEE yn rhannu deunyddiau 
hyfforddi er mwyn dylunio a datblygu rhaglen 
hyfforddiant 9 modiwl ar gyfer addysgwyr menter.  

Adnoddau y gellir eu 
lawrlwytho 

Dwyieithog 

Michael Schrage (MIT) Michael Scharge yn siarad am arloesedd, creu gwerth, 
technoleg a chyfalaf dynol  

Fideo Saesneg yn Unig 

https://heinnovate.eu/en/training-materials
https://heinnovate.eu/en/training-materials
http://eteeproject.org/training-programme/
http://eteeproject.org/training-programme/
http://eteeproject.org/trainers-pack/
http://eteeproject.org/trainers-pack/
https://www.youtube.com/watch?v=XQsVdFgN4p4


 

Awst 2020 

Gwybodaeth gan gymrodoriaeth 
EEUK (yn cynnwys gweminar ar y 
broses ymgeisio ar You Tube)  

Gweminar wedi ei gyflwyno gan Gymrodorion EEUK 
sydd yn eich arwain drwy’r broses o wneud cais am wobr 
er mwyn cydnabod eich cyfraniad i Addysg Menter. 

Ar-lein Saesneg yn Unig 

GEN- beth yw GEN? (yn cynnwys 
Adroddiadau Effaith 2015-2019)  

Pecyn Dysgu Entrepreneuraidd a grëwyd gan athrawon 
ar gyfer athrawon.  Syniadau o 170 o wledydd.  

Ar-lein Saesneg yn Unig 

Llyfrgell ymchwil GEN Mae Llyfrgell ymchwil GEN yn llyfrgell helaeth o ymchwil 
entrepreneuriaeth.   

Adnoddau y gellir eu 
lawrlwytho 

Saesneg yn Unig 

E-lyfr 24 cam Bill Aulet  Ymagwedd MIT at Entrepreneuriaeth - cyfres e-lyfrau 
innovation @ work yn cynnwys erthyglau gan Bill Aulet 
yn ogystal â chyfadran MIT  (Massachusetts Institute of 
Technology) 

Dogfen Saesneg yn Unig 

https://www.youtube.com/watch?v=RckOVMr42t4
https://www.youtube.com/watch?v=RckOVMr42t4
https://www.youtube.com/watch?v=RckOVMr42t4
https://www.genglobal.org/about-gen
https://www.genglobal.org/about-gen
https://www.genglobal.org/gern/entrepreneurship-research-library
https://executive.mit.edu/entrepreneurship-ebook
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Rhwydwaith Rhywedd a Menter 
(GEN) ISBE  

Gweminar gan y Rhwydwaith Rhywedd a Menter (GEN) 
yn trafod y berthynas rhwng, croestoriad, 
entrepreneuriaeth a lles. 

Fideo Saesneg yn Unig 

Beyond Academia: podlediad a 
noddir gan LSE ar gyfer myfyrwyr 
ymchwil ac academyddion ar gam 
cynnar yn eu gyrfaoedd. 

Mae beyond Academia yn gyfres o bodlediadau i 
fyfyrwyr ac academyddion newydd y mae’n rhaid 
gwrando arnynt, sydd yn archwilio sut y gall myfyrwyr 
fasnachu eu hymchwil, canfod cyllid, chwilio am 
bartneriaid cefnogol a chreu menter newydd.  

Podlediad Saesneg yn Unig 

https://www.youtube.com/watch?v=6pp82MFvfh8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6pp82MFvfh8&feature=youtu.be
https://generategenie.com/podcasts/
https://generategenie.com/podcasts/
https://generategenie.com/podcasts/
https://generategenie.com/podcasts/
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Dysgu yn effeithiol drwy Addysg 
Entrepreneuriaeth - David Rae  

“Sut mae pobl yn dysgu’n effeithiol drwy gyfrwng addysg 
entrepreneuriaeth?”  Detholiad o sleidiau o weminar 
prosiect INTRINSIC (2019) 

Cyflwyniad Saesneg yn Unig 

Addysg Entrepreneuriaeth, 
datblygiadau newydd - Colin Jones 

“Addysg Entrepreneuriaeth - datblygiadau newydd 2019 
- cyfunon anghenion prifysgolion a myfyrwyr - gweminar 
gyda Colin Jones, prosiect INTRINSIC (2019) 

Fideo Saesneg yn Unig 

Addysgeg Creu Gwerth - Martin 
Lackéus 

"Value Creation Pedagogy - more students learning 
deeper and for life"  -  gweminar gyda Martin Lackéus 
(2020).  

Fideo Saesneg yn Unig 

https://www.intrinsic.eu/_media/intrinsic-webinar-rae-ee-learning-9-19.pdf
https://www.intrinsic.eu/_media/intrinsic-webinar-rae-ee-learning-9-19.pdf
https://vimeo.com/366109244/2c795a83fc
https://vimeo.com/366109244/2c795a83fc
https://vimeo.com/387802522
https://vimeo.com/387802522
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Entrepreneuriaeth yn yr oes ddigidol 
- Marge Täks 

"Entrepreneurship in the digital era" - gweminar gyda 
Marge Täks. 

Fideo Saesneg yn Unig 

Pam fod y meddylfryd 
entrepreneuraidd yn bwysicach nag 
erioed mewn Addysg Uwch - Paul 
Coyle  

"Why the entrepreneurial mindset is more important than 
ever in Higher Education" -  Paul Coyle. Mae’n cynnwys 
podlediadau, cyflwyniadau PowerPoint a pdfau i’w 
lawrlwytho.  

Fideo Saesneg yn Unig 

Newyddion Addysg Menter y DU 
(EEUK)  

Siop un stop ar gyfer addysgwyr menter - 
diweddariadau, newyddion cyfredol, digwyddiadau, 
blogiau, gwobrau a diweddariadau polisi. 

Ar-lein Saesneg yn Unig 

https://vimeo.com/407716875
https://vimeo.com/407716875
https://emindset.network/he-futures
https://emindset.network/he-futures
https://emindset.network/he-futures
https://emindset.network/he-futures
https://www.enterprise.ac.uk/updates/
https://www.enterprise.ac.uk/updates/
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Offeryn hunanasesu Arloesedd AU “A yw eich Sefydliad Addysg Uwch yn hyrwyddo 
datblygu diwylliant entrepreneuraidd?” Bydd yr offeryn 
asesu yma yn eich arwain drwy broses o adnabod, 
blaenoriaethu a chynllunio mewn wyth prif faes. 

Ar-lein Saesneg yn Unig 

 

https://heinnovate.eu/en/training-materials

